OBVESTILA - VABILA

Vse človeško življenje
je iskanje doma.
Edino ljubezen je
tista hiša, v kateri
lahko večno prebivaš.

Danes, v nedeljo, 20. novembra se
pričenja teden Karitas. Teme razmišljanj v teh dneh bodo pod skupnim
naslovom in motom Srce ne pozabi.

DOBRODELNOST

Danes, v nedeljo, 20. novembra ob
15. uri bo v baziliki Matere Božje v
Petrovčah revija cerkvenih pevskih
zborov dekanije Žalec. Vabljeni!
V četrtek, 24. novembra od 15.00 bo
v prostorih pod cerkvijo delavnica za
izdelavo adventnih venčkov. Potrebščine prinesite s seboj.
V petek, 25. novembra ob 18. uri bo v
cerkvi sv. Danijela v Celju sv. maša ob
obletnici posvetitve stolnice. Slovesnost bo vodil g. nuncij msgr. Juliusz
Janusz. Pridružimo se slavju!
V soboto, 26. novembra ob 9. uri bo
v naši župnijski cerkvi maša ob začetku duhovne obnove članov SA SMVR.
Dobrodošli smo tudi drugi verniki.
V soboto, 26. novembra ob 10. uri se
bo z molitvenim bogoslužjem na Slomu v župniji Ponikva pričelo 'Slomškovo leto'. Slovesno sv. mašo ob 11.
uri bo daroval nadškof metropolit
dr. Marjan Turnšek.
V soboto, 26.11. 2011, bo na Ponikvi
potekalo romanje za sodelavce Karitas. Začelo se bo na Slomu z molitvijo
skupaj s Slomškovimi romarji ob 10.
uri in nadaljevalo s slovesnim somaševanjem ob 11. uri. Po sveti maši bo
v Celju skupno srečanje in družabni
program. Vabljeni!

Miklavž tudi letos prosi dobre ljudi
za pomoč pri obdarovanju otrok na
predvečer svojega godu. Vsakovrstne
prispevke sprejema župnik oz. Župnijska karitas Polzela. Hvala.
V petek, 25. novembra ob 18. uri bo v
športni dvorani Osnovne šole Polzela
dobrodelni koncert »Odprta dlan«, ki
ga pripravljajo učenci in kolektiv naše
šole s podružnico Andraž in z vrtcem.
Namen prispevkov: za šolski sklad.
V okviru dogodkov tedna Karitas bo
tudi tradicionalni dobrodelni koncert
»Klic dobrote« v
celjski dvorani Golovec, v soboto, 26.
novembra ob 20.00.
MOLITEV ZA
DOMOVINO

O Bog, neskončna modrost, ti vse
čudovito urejaš in vodiš. Prosimo te
za našo domovino: daj pravo modrost
možem in ženam, ki so odgovorni za
skupno blaginjo, nam vsem pa
poštenje in v času volitev pravo
preudarnost, da bosta vladala sloga
in pravičnost in bomo živeli v miru in
blagostanju. Po našem Gospodu
Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s
teboj v občestvu Svetega Duha živi in
kraljuje vekomaj.

